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Niech elektronika
będzie sprawiedliwa!
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Niewolnicy smartfonów
Przemysław Wielgosz

Ta nowa postać ekstraktywizmu pociąga za sobą dramatyczne konsekwencje
społeczne. Odnawia lub wzmacnia już
istniejące struktury zależności krajów
Południa. Ich elity rządzące wystawione
są na coraz większą presję, także korupcyjną, ze strony mocarstw wspierających

swoje firmy górnicze. W efekcie ożywają
na nowo mechanizmy podporządkowania prowadzące do sytuacji, gdy rządy
Południa wydzierżawiają korporacjom
wydobywczym miliony hektarów swojego terytorium, nie dbając o potrzeby swoich obywateli. Towarzyszą temu systematyczne naruszenia praw człowieka całych
społeczności zamieszkałych w regionach
surowcowych oraz pogłębiające się korupcja i erozja demokracji oraz zniszczenie środowiska w krajach poddanych presji ze strony korporacji wydobywczych.

W krajach Ameryki
Południowej
i Środkowej
trwa ponad
150 konfliktów
wokół przemysłu
wydobywczego.

Z drugiej strony widzimy jak w ośrodkach produkcji najnowocześniejszego
sprzętu komputerowego reprodukują
się stosunki pracy żywcem przeniesione z pierwszej połowy XIX w. Miliony
pracowników, a przede wszystkim pracownic specjalnych stref przemysłowych
w Chinach, Indonezji, ale także w Polsce,
wytwarza smartfony w warunkach bliskich niewolnictwa, cierpiąc z powodu
wyczerpania fizycznego i psychicznego.

spis treści
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Pogrążony w kryzysie kapitalizm gorączkowo poszukuje nowych pastwisk.
Proces ten owocuje nieustannym wzrostem rabunkowej eksploatacji zasobów
naturalnych, a jednocześnie brutalnym
wyzyskiem w strefach przemysłowych.
Sytuacja ta przejawia się w formach, które
na pozór są paradoksalne. Z jednej strony obserwujemy jak supernowoczesna
gospodarka krajów rdzenia globalnego
kapitalizmu wydaje się wracać do takich strategii ekspansji, które charakteryzowały czasy rewolucji przemysłowej
200 lat temu. Wielki powrót surowców
i przemysłu wydobywczego w czasach
wirtualnych przepływów finansowych
i technologii drukarek 3d nie musi jednak
dziwić. Mimo wszystkich cudów i obietnic cyfryzacji w drugim dziesięcioleciu
XX w. fundamentem kapitalizmu okazuje
się „stara dobra” grabież zasobów dokonywana przez wielkie korporacje z bogatej Północy na zepchniętym do statusu
peryferii globalnym Południu. Napędza
ją też rozwój nowych modeli konsumpcji
sprzętu elektronicznego. Mają one nakręcać koniunkturę, w czasie gdy stagnacja
gospodarcza zagraża zyskom rad nadzorczych i udziałowców. Cenę stanowi
wzrost wydobycia minerałów koniecznych do produkcji smartfonów oraz towarzysząca temu degradacja ekologiczna
ogromnych obszarów na Południu.

Wszystkie te zjawiska koncentrują się
na globalnym Południu, ale wpływają
negatywnie także na Północ. W „tym
magazynie będziemy zajmować się tymi
zjawiskami starając się odpowiedzieć na
podstawowe pytania z nimi związane.
Jakie są strukturalne przyczyny nowego
skoku na surowce? Ile kosztują nas zyski
potentatów na rynku metali rzadkich?
Jaką rolę w międzynarodowych łańcuchach dostaw przemysłu elektronicznego pełnią specjalne strefy wyzysku? Czy
i jak można powstrzymać eksploatatorski model gospodarki i co mają z tym
wspólnego nasze smartfony? 
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Wyboista droga
do sprawiedliwego telefonu
Emmanuel Raoul

Wraz z 1,4 miliarda aparatów wyprodukowanych w 2015 r. smartfon („inteligentny telefon”) jest flagą gospodarki światowej, której motto oddaje
zdanie widniejące na odwrocie każdego
iPhone’a: „zaprojektowany w Kalifornii, wykonany w Chinach”. Na rynku
walczą ze sobą zaciekle dwie główne
marki: Apple (231 milionów aparatów
w 2015 r.) i jego południowokoreański
rywal, Samsung (324 miliony). Wszystko to przenosi się na opłakane warunki
pracy w azjatyckich fabrykach, o czym
świadczą liczne fale samobójstw u Foxconn, jednego z głównych chińskich
podwykonawców. W kwietniu 2015 r.
Samsung został zmuszony do powołania
funduszu w wysokości 78 mln euro na
rzecz odszkodowań dla pracowników
swoich fabryk, u których odnotowano
ponad 200 przypadków białaczki. Tymczasem trzeci producent, Huawei, oskarżony o zmuszanie do pracy dzieci, musiał zamknąć jedną z fabryk w 2014 r. Do
produkcji smartfonów wykorzystuje się
ponad 30 rud pochodzących z różnych
kontynentów. Ich wydobycie z wnętrza
ziemi niesie ze sobą społeczne i środowiskowe szkody, karmiąc jednocześnie
konflikty zbrojne, m.in. konflikt w Demokratycznej Republice Konga (DRK).
Czy zatem wyprodukowanie telefonu
z zachowaniem szacunku dla ludzi i środowiska miałoby być czystą utopią, mission
impossible? Holenderskie przedsiębiorstwo
społeczne Fairphone zdecydowało się podjąć wyzwanie – od wiosny 2013 r. sprzedało 60 tys. egzemplarzy „etycznego telefonu”. Latem 2015 r. rozpoczęto produkcję
Fairphone 2, którego sprzedaż szacuje się
na 100 tys. aparatów rocznie. Jakie argumenty wymienia Fairphone? Ich aparaty
produkowane są z rud nie finansujących
wojsk DRK, składanie odbywa się w chińskich fabrykach, które podlegają inspekcjom gwarantującym zachowanie odpowiednich warunków pracy i odpowiedni
fundusz świadczeń pracowniczych. Idea
telefonu pozwala również przedłużyć jego
cykl życia i zmniejszyć negatywny wpływ
na środowisko dzięki łatwemu dostępowi
użytkowników do części zamiennych. Fairphone, usiłujący wykorzystać, na ile to
tylko możliwe, plastik i miedź z recyklingu, otworzył miejsce zbiórki swoich aparatów w Europie oraz program recyklingu
telefonów w Ghanie.
Przedsiębiorstwo nie liczy na inwestorów, a na konsumentów, których przyciągnęło w 2013 r. dzięki internetowej



kampanii crowdfunding. Jej rezultatem było zebranie blisko 7 mln euro w ciągu kilku tygodni. Również drugi model ujrzał
światło dzienne dzięki systemowi przedsprzedaży: nabywcy zgodzili się wpłacić
525 euro za aparat, który nie został jeszcze wyprodukowany i który dostarczono
klientom wiele miesięcy później.
Pojawienie się na rynku tych dwóch telefonów, których wartość dodana była wyłącznie techniczna, wzbudziło
całkiem spory entuzjazm w mediach,
wciąż skorych do wspierania inicjatyw
„etycznych” i „sprawiedliwych”, pomimo licznych niedociągnięć tego nowego
sposobu produkcji. „Jeszcze sporo czasu
upłynie zanim Fairphone rzeczywiście
stanie się sprawiedliwy”, przyznaje sam

Zaprojektowany
w Kalifornii,
wykonany
w Chinach.
producent. Skromniejszą ambicją jest
„stworzenie ruchu na rzecz sprawiedliwszej elektroniki”, pomimo świadomości,
że droga ku temu będzie stroma i nie pozbawiona przeszkód. Zgodnie z relacją
Basa van Abla, praca Fairphone w DRK
stała się możliwa dopiero po przeznaczeniu odpowiedniej kwoty na łapówki
dla lokalnych funkcjonariuszy – chodziło
o pozyskanie od zarządców kopalń prawa robienia w nich zdjęć.
W dalszym etapie konieczne stało się
zmierzenie z inną rzeczywistością, którą
obrazuje film nakręcony w 2011 r. w rejonie Katanga, na południe od Konga – sektor kopalniany jest zdominowany przez
rzemieślników, a nawet rodziny. Małe
dzieci pracują z rodzicami. Fairphone
w poszukiwaniu cyny z certyfikatem
„nie splamiona konfliktami” przyłączył
się do konsorcjum przemysłowego, organizacji pozarządowych (NGO) oraz
lokalnych i międzynarodowych aktorów. Ich system certyfikowania wymaga
specjalnego pakowania i etykietowania.
Program ten, który ruszył po poparciu
grupy ekspertów ONZ, stał się obligatoryjny po przyjęciu przez Kongres Stanów
Zjednoczonych w lipcu 2010 r. ustawy

Dodda-Franka. Paragraf 1502 tej ustawy
adaptujący praktyki Wall Street zobowiązuje amerykańskie spółki giełdowe
do sprawdzenia, czy nie wykorzystują
rud finansujących grupy zbrojne DRK.
Okazało się jednak, że proces certyfikowania kopalń nie przebiegał sprawnie.
W związku z tym 5 lat później tylko kilkadziesiąt portali może sprzedawać cynę
legalnie. Kwestie ostrożności każą wielu
gigantom branży elektronicznej przestać
zaopatrywać się na miejscu i wprowadzić embargo na „trzy T”: cynę (ang. tin),
tantal (ang. tantalum) i wolfram (ang.
tungsten). Zakaz wstrząsa sektorem kopalnianym, od którego uzależnionych
jest 8-10 mln ludzi.
W latach 2013-2014 dwójka doktorantów, Christoph Vogel z Uniwersytetu
Zuryskiego i Ben Radley z International
Institute of Social Studies w Hadze, udała się do czterech najlepiej zarządzanych
stref. Zastali tam „katastrofalną sytuację gospodarczą”: spadek lub stagnacja
cen i wzrost kosztów dodatkowych dla
górników, przy jednoczesnej eksplozji
czarnego rynku. Co gorsza, ogrom terytorium i mobilność grup uzbrojonych
sprawiają, że certyfikowana kopalnia
może przejść pod kontrolę jednej z nich
lub ich konfederatów w cywilu. Wielu
górników było zmuszonych wrócić do
działalności rolnej, przeciętnie sześciokrotnie mniej dochodowej. Pozostali zaangażowali się w działalność wojskową.
We wrześniu 2014 r. grupa 70 naukowców, przedstawicieli NGO oraz różni
kongijscy i międzynarodowi eksperci
opublikowali list otwarty relacjonujący zaistniałą sytuację, w którym piszą:
„Rudy zasilają konflikty, ale nie one są
ich przyczyną (…) W znacznie większym stopniu do konfliktów przyczyniają się czynniki strukturalne, takie jak
walka o władzę na poziomie lokalnym
i krajowym, kwestie dostępu do ziem,
tożsamości czy przynależności państwowej”. Domagają się również większego
posłuchu u lokalnych aktorów handlowych. „Poczyniliśmy postęp w kierunku
produktów nieco bardziej etycznych, nic
nie zostało zrobione w kwestii poprawy
warunków życia Kongijczyków”, ubolewają eksperci. Są wśród nich doktoranci
Vogel i Radley, którzy obawiają się, że
„sprawiedliwy handel” wcale nie chroni przed gospodarczym neokolonializmem na zachodzie Konga. „Jest w tym
jakaś prawda”, przyznaje dosadnie van
Abel na spotkaniu w siedzibie spółki na

Po certyfikacji cyny i tantalu firma zlokalizowała w Rwandzie kopalnie wydobywające wolfram i planuje zająć się
kwestią złota ze sprawiedliwego handlu
w Peru i Kolumbii. Jednak van Abel, który niedawno odbył spotkanie ze swoim
nowym dostawcą Hi-P International,
uważa że najbardziej problematyczne
okazuje się przeniknięcie rynku złota
w Chinach. W celu zagwarantowania odpowiednich warunków produkcji aparatów, przedsiębiorstwo regularnie wysyła
tam swoich pracowników. Na miejsce
udała się również chińska organizacja
audytu i doradztwa, przeprowadzająca inspekcję pracy u producenta, która
następnie została opublikowana online.
W fabryce Hi-P w Suzhou główne zarzuty dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, dużej liczby pracowników tymczasowych
(61%), a zwłaszcza długości tygodnia
pracy: „W lipcu 2014 r. niektórzy zatrudnieni mogli pracować nawet do 77 godzin
tygodniowo i do 28 dni bez przerwy”,
donosi raport firmy audytowej. Zgodnie
z Fairphone, Hi-P usiłuje zmniejszyć ilość
umów tymczasowych i nie przekraczać
60 godzin pracy tygodniowo. Jednak,
jak uściśla van Abel, „jeśli zredukować
nadmiernie czas pracy, zarobki staną się
mniejsze i powstanie ryzyko odejścia pracowników. Nadgodziny stanowią ważną
część wynagrodzenia; trzeba znaleźć jakąś formę rekompensaty pieniężnej”.
Rady niemieckiego związku zawodowego IG Metall i organizacji badawczej
specjalizującej się w spółkach ponadnarodowych SOMO przyczyniły się do
powstania idei Workers Welfare Fund,
czyli „społecznego funduszu pracowniczego”, którego celem jest optymalizacja
dnia pracy i dostarczenie zatrudnionym
nowego organu reprezentacji na łonie ich
firmy. Fundusz zasilany kwotą 5 USD na
każdy sprzedany aparat zebrał 300 tys.
USD wraz z pierwszą wersją smartfona,
na czym skorzystało od 500 do 900 pracowników (zgodnie z arkuszem zleceń)
podwykonawcy Guohong. Co istotne,
pieniądze zostały przelane w postaci
premii (średnio 90 euro za dodatkowy
miesiąc). Pozwoliły również zaopatrzyć
stołówkę w owoce oraz zorganizować
dodatkowe imprezy. Ponieważ Fairphone zmienia producenta dla nowego
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trzecim piętrze dawnego hangaru przemysłowego w porcie w Amsterdamie.
„Inicjatywy wprowadzające certyfikowanie nie przyczyniły się do rozwoju
społeczności lokalnych, tak jak mieliśmy
nadzieję. Ale pozwoliły na ponowny
start wymian i są kluczowe w przywracaniu pewności siebie kupującym wobec
DRK”. Przedsiębiorstwo relacjonuje powyższe trudności na swojej stronie internetowej, żądając od krytyków odrobiny
cierpliwości. „W dalszej kolejności należy zająć się pracą dzieci. Naszą ambicją
jest stawać się coraz lepszymi”.

aparatu, fundusze Guohong zostaną
ograniczone i będą służyć za kanał komunikacji, miejsce dialogu pomiędzy
pracownikami a ich dyrekcją. Fairphone
jest obecnie w trakcie umieszczania tych
funduszy w obrębie fabryki montującej
Hi-P w Shenzou z korzyścią dla ogółu
pracowników (ok. 3 tys.).

1.4 miliarda
telefonów
wyprodukowanych
w 2015 r.
Dlaczego firma ochrzciła swój telefon
jako „fairphone” skoro nie spełnia on
kryteriów sprawiedliwego handlu (fair
trade)? Czy nie mamy tutaj do czynienia
z oszustwem? Van Abel odpowiada wymijająco: „Określenie to nie definiuje tego,
kim jesteśmy, ale to, kim pragniemy być”.
W ramach dalszych wyjaśnień powraca
do korzeni projektu – kampanii dotyczącej rud pochodzących ze stref konfliktu,
rozpoczętej w 2010 r. wraz z NGO Action
Aid – kiedy to on zarządzał Waag Society, holenderską fundacją na rzecz sztuki,
nauki i technologii. „Nie chcieliśmy zwykłej mobilizacji NGO. Ponieważ jestem
projektantem, pomyślałem, że wyprodukowanie telefonu może być dobrym sposobem zdemaskowania rozgrywek mających miejsce w łańcuchu dostaw”.
Po dwóch latach spędzonych na poszukiwaniu kopalni cyny „nieskażonej konfliktami” w Demokratycznej Republice
Konga i kiedy jedna z chińskich fabryk
gotowa jest zgodzić się na poprawę (niewielką) norm społecznych, Fairphone
zmienia swój status, by w 2013 r. stać się
przedsiębiorstwem społecznym. Kwestia nazwy wzbudza wewnętrzne debaty: „Chcieliśmy użyć słowa fair, aby
ludzie zaczęli się zastanawiać, co tak naprawdę oznacza to pojęcie. W rezultacie
może również posiadacze iPhone’a czy
Samsunga zaczną się zastanawiać nad
odpowiedzialnością społeczną i śro-

dowiskową, która na nich ciąży”. Stąd
transparentność spółki, która na swojej
stronie internetowej publikuje listę dostawców, kontrole inspekcji ich pracy
oraz dystrybucję kosztów produkcji, nie
tuszując kwestii negatywnych.
Strategia kampanii finansowania Fairphone zakładała zajęcie „pozycji słabszego”. „Ilekroć słyszeliśmy krytykę pod
naszym adresem – a nie brakowało jej
– przyjmowaliśmy ją z entuzjazmem”,
opowiada PDG, który poinformował
niemieckie i holenderskie gazety o korupcji, niezbędnej do nakręcenia zdjęć
w kopalniach. Fairphone przygląda się
praktykom całości łańcucha produkcji,
uznając to za „proceder narracyjny, dostarczający skutecznej metafory dla złożoności łańcucha dostaw”. Skoro nawet
temu aparatowi sporo jeszcze brakuje,
by stać się sprawiedliwym, jak na tym
tle plasują się inni? W teście porównawczym wypada dużo lepiej niż Galaxy S4
Samsunga – pierwszy aparat z certyfikatem „ekologiczny i społecznie odpowiedzialny”, przyznanym przez szwedzką
organizację TCO Development – któremu wiedzie się tylko odrobinę lepiej niż
telefonowi niecertyfikowanemu.
Aktorzy sprawiedliwego handlu na ten
nowy produkt spoglądają przychylnym
okiem. Emilie Durochat, koordynatorka
Platformy handlu sprawiedliwego, z entuzjazmem wypowiada się o „narzędziu
demaskującym prawdziwe warunki
pracy”. „Ten sam telefon prowokuje podejmowanie najróżniejszych tematów”,
stwierdza Dominique Royet, dyrektorka
Max Havelaar France, która widzi w nim
„drogę ciągłego postępu. I właśnie tutaj
podejście Fairphone jest zbieżne z ideą
sprawiedliwego handlu, zrodzonego
z myślą, by wpływać na zasady handlu
światowego”.
Dzięki obrotom, które wzrosły z 0 do
16 mln euro w ciągu półtora roku (całkowicie zainwestowanym) Fairphone
uzyskał tytuł „najbardziej prosperującej
technologii start-up”, przyznawany przez
portal reklamowy The Next Web. Natomiast przesłanie dla tych sektorów handlu
można streścić w następującym zdaniu:
istnieje zapotrzebowanie konsumentów
na produkty wspierające etykę. 



O surowcach

Czy możemy wyeksploatować ziemię jak starą pralkę?
Opracowanie Ewa Jakubowska-Lorenz (surowce.igo.org.pl)

Wszystkie zasoby naturalne ziemi: woda, żyzna gleba, energia, lasy, minerały
oraz atmosfera są podstawą naszego istnienia. Bez nich nie moglibyśmy żyć ani
niczego produkować. My, nasze dzieci
i następne pokolenia uzależnione są od
tego, czy zasobów tych wystarczy na ich
przetrwanie i bezpieczne funkcjonowanie w pokoju.
Zużycie zasobów przez człowieka stale
rośnie, ale o ile jeszcze 100 lat temu rosło nieznacznie, to w ciągu ostatnich 50
lat ten wzrost jest skokowy. I nie wynika
to jedynie z rosnącej liczby ludności, ale
przede wszystkim z coraz większej konsumpcji przypadającej na osobę, a także
ze wzrostu zużycia zasobów przez sam
przemysł. Raport ONZ z 2016 r. pokazał, że tylko w ciągu 40 lat, między 1970
a 2010 r., zużycie pierwotnych zasobów Ziemi przez człowieka potroiło się
i wciąż rośnie. W 2010 r. ludzkość zużywała ponad 60 miliardów ton zasobów na
rok. Jeśli nic się nie zmieni, to w 2050 r.
świat potrzebowałby 3 razy więcej –180
miliardów ton. Taki scenariusz wydaje
się niemożliwy z powodu ograniczonych możliwości naszej planety.

wystarczy na około 20-30 lat, a szczyt
wydobycia być może mamy już za sobą
(Międzynarodowa Agencja Energetyki
szacuje, że miał on miejsce w 2006 r.).
Podobnie jest z rezerwami wielu rud
metali i innych pierwiastków. Pisze się
już o wyczerpywaniu się rud np. złota,
cynku czy miedzi). Wyzwania dotyczące
dostępności zasobów nieodnawialnych
mogą więc dotknąć nas już za życia obecnych pokoleń.

Tylko w 2015 r.
na świecie
udokumentowanych
zostało 185 zabójstw
lokalnych aktywistów
i aktywistek
zaangażowanych
w ochronę ziemi,
lasów i wody.

Określenie „odnawialne” oznacza, że zasoby te, jeśli odpowiednio się nimi gospodaruje, nie ulegają wyczerpaniu i można
z nich korzystać w nieskończoność. Zwierzęta się rozmnażają, rośliny stale rosną, woda krąży w atmosferze, a energia
słońca jest niewyczerpywalna. To jednak
jedynie teoria. W praktyce bowiem działalność człowieka prowadzi do poważnej
nierównowagi, a w konsekwencji wyczerpywania się również tych zasobów.

Rudy metali czy paliwa kopalne tworzyły się w skorupie Ziemi setki tysięcy lub
miliony lat temu. Ich złoża są ograniczone. Nowe nie powstaną w krótkim czasie. Jeśli je zużyjemy, następne pokolenia
będą miały poważny problem. A niestety
zbliżamy się do tego momentu. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy ropy naftowej. Jak się ocenia, jej stosunkowo łatwo
dostępnych i tanich w eksploatacji złóż

Z powodu działalności człowieka giną
setki tysięcy gatunków roślin i zwierząt
(wg ONZ ginie ok. 150-200 gatunków na

Świat wzrostu – gospodarka

Eksploatacja zasobów na obecnym poziomie ma dwa rodzaje poważnych konsekwencji:

populacja

– Proces pozyskiwania bogactw naturalnych powoduje ogromną dewastację środowiska i katastrofalne skutki dla wielu
społeczności lokalnych, w których bogactwa te się znajdują.

światowy PKB
ilość pieniędzy w obiegu
światowy eksport

– Skala konsumpcji jest taka, że zasoby
wyczerpują się w przyspieszonym tempie. Części z nich może zacząć brakować
już w ciągu życia obecnego młodego pokolenia, a inne przestaną się odnawiać.

produkcja samochodów
produkcja papieru
produkcja cementu

ZASOBY ODNAWIALNE
I NIEODNAWIALNE

ziemianarozdrozu.pl

Zasoby, które konsumujemy możemy
podzielić na nieodnawialne i odnawialne. Te pierwsze to wszystkie paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz), rudy
metali i inne pierwiastki. Te drugie to
woda, lasy i inna roślinność, energia
słońca, zwierzęta, gleba.
Według licznych badań ludzie zużywają
znacznie więcej zasobów niż Ziemia jest
w stanie wyprodukować. Zmierzamy do
załamania systemu naturalnego, w którym żyjemy.
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dobę). Tracimy bioróżnorodność, która
jest niezbędna do zdrowego funkcjonowania ekosystemów. Jednym z najpoważniejszych przykładów jest wymieranie
pszczół, bez których produkcja znacznej
części naszej żywności będzie praktycznie niemożliwa.

Ile planet Ziemii potrzebowalibyśmy
gdyby cała populacja ludzka żyła jak:

Większość zasobów ryb mórz i oceanów jest tak przełowiona, że ławice się
zmniejszają.

USA – 4.8

Zasoby czystej wody pitnej w wielu rejonach znacząco się kurczą. Przewiduje
się, że do 2025 r. nawet 2/3 ludzi będzie
żyło na terenach dotkniętych poważnym
brakiem wody.
Tempo wylesiania jest tak duże, że zagraża nawet dżungli amazońskiej. Człowiek wyciął już połowę lasów tropikalnych, co minutę ginie las o powierzchni
36 boisk do piłki nożnej.
Może wydawać się niewyobrażalne, by
na Ziemi zabrakło kiedyś drzew czy wody. Nie zabraknie ich nagle i wszędzie.
Według prognoz zasoby będą się kurczyć
stopniowo, w niektórych regionach szczególnie dotkliwie, powodując problemy
społeczne, migracje i poważne konflikty.
SKALA KONSUMPCJI

Nierzadko jako powód kurczących się
zasobów podaje się rosnącą liczbę ludności w krajach globalnego Południa.
Jednak to nie ona jest główną przyczyną
lawinowego wzrostu zużycia ziemskich
zasobów. Odpowiedzialna za to jest przede wszystkim stale rosnąca konsumpcja
w krajach bogatych, czyli głównie USA,
Kanadzie, Australii, krajach Europy, Japonii i Rosji. Mieszkańcy globalnej Północy zużywają od 4 do 9 razy więcej
zasobów naturalnych niż ludzie na globalnym Południu. Posiadają (i wyrzucają) bez porównania więcej rzeczy, żyją
w większych domach, jeżdżą większymi
samochodami, które więcej palą, jedzą
i marnują znacznie więcej jedzenia.
Kiedy mówimy o takiej konsumpcji,
mamy na myśli nie tylko indywidualne
zakupy (np. żywności, elektroniki czy
ubrań), ale także konsumpcję zbiorową
– wszelkie budynki, drogi, infrastrukturę,
transport, energetykę, zakłady produkcyjne itp. Według ONZ przed rokiem 2008
przeciętny Amerykanin zużywał powyżej 30 ton zasobów rocznie, a przeciętny
Europejczyk powyżej 20 ton. To znacznie
więcej niż w rejonach o niższym poziomie życia. W Azji czy Ameryce Łacińskiej
średnie spożycie na głowę wynosi ok. 910 ton, natomiast w Afryce ok. 3 ton.
Warto pamiętać, że Polska należy obecnie do krajów najbogatszych. Jest członkiem OECD – Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, która skupia
35 najbardziej przemysłowo rozwinię-

Australia – 5.4

Rosja – 3.3
Hiszpania – 2,1
Indie – 0.7
Średnia – 1,6
Źródło: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2016

tych państw. W coraz większym stopniu
jesteśmy więc w gronie państw, w których zużycie zasobów na osobę jest dużo
wyższe od średniej światowej.
Oczywiście w ostatnim czasie do tej rosnącej konsumpcji znacząco dokładają się
Chiny, a także Indie czy Brazylia. Należy
jednak pamiętać, że ich szybki rozwój to
kwestia ostatnich kilkunastu lat, podczas gdy w krajach globalnej Północy
konsumpcyjne szaleństwo, któremu towarzyszy duże marnotrawstwo, trwa od
lat 70. XX w.
Sytuację nadmiernej konsumpcji w stosunku do możliwości Ziemi dobrze ilustruje wykres. Przedstawia on symbolicznie ile planet potrzebowalibyśmy,
gdyby każdy człowiek żyjący na świecie
konsumował tyle, co przeciętna osoba
mieszkająca w wymienionych na wykresie krajach. Przykładowo, gdyby każdy
człowiek miał zużywać tyle zasobów, ile
przeciętny mieszkaniec Australii, to do
zaspokojenia takiej konsumpcji konieczne
byłoby 5,5 Ziem. Na samym dole grafiki
widzimy, że obecna średnia konsumpcja
na głowę oznacza, że przekraczamy możliwości planety o około połowę.
SUROWCE NA WYCZERPANIU

Surowce naturalne to wszystkie metale
i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji.
Według badań, rezerwy tak powszechnie używanych pierwiastków jak żelazo,
ołów, miedź, złoto wystarczą jedynie na
kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Gdy
zaczną się kończyć (a niektóre już zaczęły), to ceny będą rosły, a produkcja
przemysłowa będzie maleć. Twierdzą
tak liczne instytucje, np. US Geological

Survey (Amerykańskie Towarzystwo
Geologiczne) czy ONZ.
Do produkcji komputera stacjonarnego
i monitora zużywa się średnio: 1500 litrów
wody, 5300 kilowatogodzin energii, 240 kg
paliw kopalnych oraz 22 kg chemikaliów.
Razem daje to 1,8 tony surowców czyli tyle, ile waży nosorożec (dane ONZ).
W przypadku wielu ważnych i najczęściej
używanych surowców na wyczerpaniu są
już złoża łatwo dostępne i wysokiej jakości. Na początku XX w. eksploatowaliśmy
np. rudy zawierające około 20 gramów
złota na tonę skały, 50 lat później – o połowę uboższe w ten kruszec, a obecnie
korzystamy z wielu pokładów, które
zawierają tylko 2–3 gramy złota na tonę,
a nawet mniej.
Z każdym rokiem sięgamy po złoża,
które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je eksploatować. A to oznacza, że prowadzenie
działań wydobywczych pochłania coraz
więcej pieniędzy i energii. Równocześnie
dostępne zasoby paliw kopalnych (głównie ropy naftowej, ale też węgla) także się
wyczerpują. Bez powszechnie dostępnej
ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie
będziemy mogli pozyskiwać tych metali.
Zabraknie materiałów koniecznych do
produkcji nie tylko komputerów czy telefonów, ale też samochodów, urządzeń
przemysłowych czy wiatraków i paneli
słonecznych do produkcji energii odnawialnej. Co więcej, również w przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne
złoże, tym więcej pracy i energii trzeba
włożyć w jego eksploatację. W pewnym
momencie okaże się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa
niż ta uzyskana ze złoża. Proceder stanie
się nieopłacalny.
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Zbliżamy się do tej granicy. Taki system
gospodarczy to równia pochyła – nasze
społeczeństwa coraz bardziej uzależniają się od coraz większej ilości zasobów,
choć wiemy, że te zasoby się wyczerpują.
To bardzo krótkowzroczne i ryzykowne
działanie.
Sięganie po złoża o coraz mniejszej zawartości poszukiwanych pierwiastków
oznacza też, że pod wydobycie trzeba
przeznaczać coraz większe tereny. Są już
kraje, gdzie koncesje wydobywcze obejmują 1/5, a nawet 1/3 terytorium kraju.
Ma to oczywiście katastrofalne skutki dla
środowiska. Wiąże się też często z utratą
ziemi przez lokalną ludność, która na
danym terenie prowadziła uprawę roli
lub hodowlę zwierząt.
OBYWATELSKI SPRZECIW

Wydobycie i przerób nieodnawialnych
surowców wiążą się z bardzo intensywną ingerencją w środowisko naturalne
oraz, w wielu przypadkach, z poważną
krzywdą lokalnych społeczności. Niektóre z nich dokumentuje nasza mapa.
Przeciętni obywatele i obywatelki krajów
globalnej Północy wiedzą o tym stosunkowo niewiele, ponieważ w większym
stopniu problemy te dotykają globalnego Południa, a w wielu krajach, w tym
w Polsce, praktycznie się o nich nie mówi w mediach, polityce ani szkole.
Dawny i obecny kolonializm nazbyt często oznacza, że korzyści ekonomiczne
czerpane z wydobycia surowców w krajach Południa są zawłaszczane przez firmy z krajów Północy, podczas gdy toksyczny spadek pozostaje na miejscu.
Istnieje duża niesprawiedliwość i asymetria pomiędzy krajami globalnej Północy
a Południa jeśli chodzi o „cykl życia surowców naturalnych”. Mówiąc najogólniej, te pierwsze korzystają z bogactw
w dużej mierze kosztem tych drugich.
Zużycie zasobów na głowę mieszkańca
jest od 4 do 9 razy większe w krajach
uprzemysłowionych niż na globalnym
Południu. Mieszkańcy i mieszkanki
USA, Australii czy państw europejskich
korzystają w nieporównanie większym
stopniu z nowoczesnych technologii np.
w telekomunikacji, elektronice, medycynie, transporcie czy rozrywce. Obecnie
dołączają do nich Chiny.



Tymczasem ogromna część surowców
niezbędnych do rozwoju tych technologii
wydobywana jest w krajach globalnego
Południa – czyli w Afryce, Azji i Ameryce
Południowej. Jednak mieszkający tam
ludzie nie tylko zwykle nie odnoszą korzyści z bogactw, które znajdują się na
ich terenach, ale wręcz ponoszą ogromne
koszty związane z ich wydobywaniem. Te
koszty wynikają z niszczenia środowiska,
zagrożenia dla zdrowia ludzi i rolnictwa,
łamania praw człowieka i praw pracowniczych, zawłaszczania ziemi oraz innych
problemów społecznych.
Nic dziwnego, że wiele społeczności buntuje się przeciw temu i próbuje bronić
swojej ziemi. Są jednak znacznie słabsze
w konfrontacji z wielkimi korporacjami,
które wydobywają surowce i które, często
nieetycznymi metodami, jak korupcja, zjednują sobie lokalne rządy. W bardzo wielu
miejscach uruchomienie lub plany uruchomienia kopalni prowadzą do lokalnych
konfliktów, nierzadko krwawych. Ich liczba wzrosła dramatycznie od lat 90. XX w.
Na przykład w krajach Ameryki Południowej i Środkowej trwa ponad 150 konfliktów
wokół przemysłu wydobywczego, z czego
większość pojawiła się po 2000 r.
Wiele lokalnych społeczności, przy
wsparciu lokalnych i międzynarodowych
organizacji, nie zgadza się na bierne podporządkowanie korporacjom. Podejmują
działania w obronie swoich ziem i swoich
praw. Zawsze jest to walka trudna, a często nawet bardzo niebezpieczna dla lokalnych aktywistów i aktywistek, którzy
są zastraszania, a czasem nawet zabijani.
Specjalny projekt naukowy koordynowany przez Uniwersytet w Barcelonie i finansowany z funduszy Unii Europejskiej
stworzył i udokumentował mapę przypadków na całym świecie, gdzie doszło
do lokalnych konfliktów pomiędzy biznesem a miejscową ludnością z powodu naruszeń dokonywanych przez korporacje
podczas pozyskiwania zasobów. Mapa
Environmental Justice Atlas przedstawia
prawie takich 2000 przypadków. Duża
część z nich dotyczy przemysłu wydobywczego.
Działania, jakie podejmują lokalne społeczności najczęściej zaczynają się od
spontanicznego oporu wobec zawłaszczania ich ziemi przez korporacje. Często
z czasem tworzą one lokalne organizacje,
których celem jest obrona praw ludności
w konfrontacji z korporacjami, a nierzadko nawet władzami własnego państwa.
Przykłady takich organizacji to CRIPDES
w Salwadorze czy COPINH w Hondurasie. Podejmują one współpracę pomiędzy
sobą, tworząc koalicje i sieci, jak Yes to Life
No to Mining czy NGO Mining Working
Group. Istnieją też organizacje, zajmujące
się ściśle obroną praw ludności rdzennej,
dla których wydobycie surowców jest
jednym z głównych obszarów naruszania

tych praw. Przykłady to Cultural Survival i Survival International.
Są też liczne organizacje działające w krajach globalnej Północy, które nie tylko monitorują i nagłaśniają naruszenia dokonywane przez firmy wydobywcze, ale także
bezpośrednio współpracują z grupami na
globalnym Południu. Należą do nich np.
europejskie Oxfam Intenational, Global
Witness, kanadyjski Mining Watch Canada czy sieć London Mining Network.
SUROWCE A ŚRODOWISKO

Górnictwo należy do najbardziej szkodliwych dla przyrody dziedzin gospodarki.
Nieuchronnie wiąże się ze zniszczeniem
środowiska, szczególnie poważnym
w przypadku kopalni odkrywkowych,
których w krajach Południa jest bardzo
dużo (np. wydobycie złota, miedzi, diamentów, platyny, litu, boksytów i wielu
innych surowców). Działania wydobywcze mają negatywne skutki dla gleby,
wody, powietrza i całych ekosystemów.
Skala: Kopalnia odkrywkowa polega na
zdarciu wierzchniej warstwy ziemi. Największe kopalnie rozciągają się nawet na
powierzchni 20 km kwadratowych lub
sięgają do kilometra w głąb. Najgłębsza
„dziura w ziemi” to kopalnia miedzi
Bingham Canyon Mine w USA, która ma
1200 m głębokości i ponad 4,5 km średnicy. Gdyby powstał stadion jej wielkości – pomieściłby 9 milionów osób.
Woda: Górnictwo zużywa wielką ilość
wody, nierzadko powodując jej niedobory,
a równocześnie skutkuje skażeniem wód
powierzchniowych i gruntowych. Do wydobycia surowców potrzeba ogromnych
ilości wody, co powoduje często niedobory wody pitnej czy wody dla rolnictwa.
Np. kopalnia złota Marlin w Gwatemali
zużywa dziennie 6 milionów litrów wody.
To dość, by zaspokoić dobowe potrzeby
ponad 100 tysięcy rodzin. Działanie kopalń powoduje powstawanie tzw. „lejów
depresyjnych” czyli obniżenie się poziomu wód gruntowych – czasem o kilka lub
nawet kilkanaście metrów. W górnictwie
używane są różne, często szkodliwe chemikalia, które przenikają do środowiska.
Przy wydobyciu złota powszechnie stosowane są np. trujące cyjanki. Skażona nimi
woda i szlam przetrzymywane są w prowizorycznych zbiornikach, z których nierzadko przenikają do wód gruntowych.
Czasem dochodzi do katastrof, kiedy trucizna dostaje się wprost do rzek i środowiska. Taka poważna katastrofa wydarzyła
się np. w kopalni złota Baia Mare w Rumunii w 2000 r., kiedy 100 tys. m3 skażonej cyjankiem cieczy dostało się do rzeki
Samosz, apotem Cisy i Dunaju. W wyniku
wypłukiwania skał kopalnie uwalniają też
szkodliwe kwaśne wody kopalniane, które
prowadza do skażenie wody i gleby. Działalność wydobywcza może też prowadzić
do skażenia metalami ciężkimi.

Wszystko to powoduje, że ograniczony dostęp do czystej wody jest jednym
z podstawowych problemów społeczności wielu żyjących na terenach górniczych.
Wody brakuje, albo jest ona skażona, nie
nadaje się do picia, nie wystarcza jej do
nawadniania pół uprawnych. To często
staje się przyczyną głodu i chorób.

Do produkcji jednego smartfona
wykorzystuje się ponad 50 różnych minerałów.
Tylko w 2016 r. wyprodukowano ponad
1 miliard 350 milionów smartfonów.
To więcej niż 1/5 liczby ludności świata.
Źródło: Raport TrendForce

Gleba

Skażenie wody często prowadzi do skażenia gleby, a to z kolei oznacza zagrożenie dla rolnictwa. Odkrywki zajmują
duże przestrzenie – często powstają na
terenach rolniczych lub leśnych. Powszechne jest też „ścinanie szczytów
górskich” w celu wydobycia znajdujących się w nich minerałów (tzw. mountaintop removal).
Kolejnym problemem jest znaczna ilość
odpadów wydobywczych. Np. produkcja jednego złotego pierścionka wiąże się
z pozostawieniem około 20-30 ton zbędnych skał, często również skażonych.
Powietrze

Zanieczyszczenie powietrza wynika
z użycia ładunków wybuchowych podczas działań górniczych, a także z rozwiewania pyłów na terenie wydobycia
i składowisk odpadów. Skażenie powietrza powodują często działające w okolicy odkrywek huty, zwłaszcza jeśli nie są
wyposażone w nowoczesne filtry.
Kopalnie powodują więc zniszczenie
krajobrazu i środowiska często na terenach o charakterze rolniczym lub
o szczególnej wartości ekologicznej (np.
okolice rezerwatów, lasy). Jeśli popyt na
surowce będzie rósł w dotychczasowym
tempie, coraz więcej rejonów ziemi zostanie nieodwracalnie zniszczonych i coraz więcej społeczności wypychanych
będzie ze swoich terenów.
Zagrożenie dla zdrowia

Opisane powyżej problemy (skażenie
wody, gleby, powietrza, naruszenie
równowagi wodnej) powodują często
poważne problemy zdrowotne lokalnych społeczności. Ludzie, którzy żyją
w sąsiedztwie terenów wydobywczych
częściej zapadają na choroby skóry, układu pokarmowego, oddechowego czy
choroby nowotworowe.
SUROWCE A PRAWA CZŁOWIEKA

Korporacje, które za wszelką cenę chcą
uzyskać dostęp do cennych surowców,
bardzo często lekceważą prawa lokalnych
społeczności. Perspektywa przekształcenia w tereny wydobywcze najczęściej
wywołuje opór miejscowej ludności, toteż firmy górnicze zwykle nie informują
jej rzetelnie o swoich planach i nie starają
się uzyskać jej świadomej zgody na inwestycję. Zdarza się natomiast, że aktywnie
zabiegają o to, by władze nie prowadziły
konsultacji społecznych. Często docho-

dzi do przymusowych wysiedleń. Ludzie zmuszani są do opuszczania swojej
ziemi i domów, najczęściej nie dostając
za to odpowiednich odszkodowań ani
adekwatnego zakwaterowania. Często
dotyczy to tzw. rdzennych mieszkańców
(ludności autochtonicznej), która traci
prawa do użytkowania ziemi swoich
przodków. Dość typowy scenariusz polega na tym, że społeczności, które żyły
wprawdzie ubogo, ale zajmowały się
rolnictwem i miały dość żywności, po
uruchomieniu kopalni albo tracą swoją
ziemię i nierzadko trafiają do dzielnic
biedy w miastach. Czasem ludność pozostaje na dawnym terenie, ale jej ziemia
staje się mniej żyzna lub wręcz przestaje
nadawać się do uprawy. Takie zjawisko
nosi miano zawłaszczania ziemi.
Korporacje wydobywcze stosują taktykę
„dziel i rządź”: zdarza się, że uzyskują poparcie części społeczności poprzez
przekupstwo lub obietnice zatrudnienia.
Celowo podsycają też niechęć wobec tych
osób, które najodważniej sprzeciwiają się
inwestycji. Tym samym w społeczności
dochodzi do rozłamu i konfliktu wewnętrznego. Dokumentuje to np. film
„Gold Fever” o wydobyciu złota w Gwatemali, który pokazywany był w Polsce.
W przypadku kontrowersyjnych inwestycji najbardziej narażone są lokalne
działaczki i działacze, którzy starają
się kontrolować działania firmy wydobywczej: sprawdzać jak wpływa ona na
środowisko, czy przestrzega prawa, jak
traktuje pracowników. Zwykle stają na
czele lokalnego ruchu sprzeciwu wobec
działań kopalni. Osoby takie bardzo często są zastraszane, szantażowane, a nierzadko giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Raport Global Witness podaje,
że tylko w 2015 r. na świecie udokumentowanych zostało 185 zabójstw lokalnych aktywistów i aktywistek zaangażowanych w ochronę ziemi, lasów i wody
(czyli ponad 3 zabójstwa tygodniowo).
Berta Caceres w Hondurasie walczyła
przeciwko budowie tam, Filipińczyk
Dionel Campos został zastrzelony na
oczach swoich dzieci za sprzeciw wobec działań firmy wydobywczej, Brazylijczyk – Isidio Antonio zginął za walkę
z wylesianiem Amazonii. Sprawcy tych
i wielu innych zbrodni pozostają bezkarni. Często podejrzenia padają na firmy
ochroniarskie wynajęte przez inwestora,

jednak państwo lub lokalne władze, którym zależy na dobrych stosunkach z firmą
wydobywczą, rzadko prowadzą poważne, wnikliwe śledztwa. W efekcie w wielu
miejscach panuje nieomal przyzwolenie
na zastraszanie, czy wręcz eliminowanie niewygodnych działaczy i działaczek
broniących praw lokalnej społeczności.
Przy dużych inwestycjach wydobywczych
zwykle zagrożona jest też tożsamość kulturowa małych społeczności lokalnych.
Na tereny wielkich kopalń często sprowadza się robotników z zewnątrz, gdyż potrzebna jest siła robocza o określonej specjalizacji. Lokalna ludność nieczęsto więc
znajduje tam zatrudnienie. Tymczasem
zdarza się, że wraz z napływem robotników i rozbudową inwestycji w tych małych społecznościach przybywa alkohol,
prostytucja i przestępczość.
SUROWCE A PRAWA
PRACOWNICZE

Dla lokalnej ludności zatrudnienie w kopalni nie jest ani pewne, ani na dłuższą
metę korzystne. Robotnicy uzyskują zwykle bardzo niskie płace, czasem zmuszani
są do pracy w nadgodzinach, a zdarza się,
że nie dostają za nie wynagrodzenia. Często zatrudniani są na krótko terminowych
umowach, co oznacza, że nie są objęci
ubezpieczeniami. Choć wydobycie w krajach Południa prowadzą potężne giełdowe korporacje, jednak brak wystarczającej
kontroli nad nimi powoduje, że zdarzają
się tam nawet tak poważne nadużycia, jak
praca dzieci.
Warunki pracy są często niebezpieczne
i szkodliwe dla zdrowia. W wielu przypadkach kopalnie ani pracownicy nie są
wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia czy odzież ochronną, narażeni są więc
na wypadki i długotrwałe oddziaływanie
toksycznych substancji. Wielokrotnie pracownicy i lokalne społeczności bezskutecznie walczą o odszkodowania za pracę
w szkodliwych warunkach, wypadki lub
zanieczyszczenie środowiska.
Naruszane są też prawa pracowników
do zrzeszania się. Zdarza się, że zarządy
korporacji wydobywczych nie zezwalają
na zakładanie związków zawodowych;
tam zaś, gdzie związki zawodowe działają, bywają zastraszane, a karą za strajk
bywają zwolnienia z pracy. 





